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”Dryga 500 
miljoner TV-
tittare kom-
mer att följa 
tävlingarna 
under tio da-
gar. Det i sig 
är ett unikt 
tillfälle att öka 
kännedomen 
om både 
Falun och 
Dalarna.”

sven von Holst, 
VM chef

e tt intensivt och omfattande arbete har pågått under 4,5 
år för att säkerställa att skid-VM blir så bra som möjligt. 
Det är väldigt glädjande att samtliga dalakommuner är så 
engagerade. Om tre månader skall VM för fjärde gången 

genomföras i Falun. Det är ett stort projekt med stark samverkan 
mellan arrangören, VM-staden och hela regionen. 

För-VM gav värdefull erfarenhet och vi ställdes inför stora 
utmaningar som hanterades på ett utomordentligt sätt. Inter-
nationella Skidförbundet har nyligen varit i Falun på sin slutbe-
siktning och de känner tillförsikt med våra förberedelser. 1 600 
volontärer kommer att möta de tävlande, alla gäster och den 
breda publiken på ett varmt och välkomnande sätt. Dryga 500 
miljoner TV-tittare kommer att följa tävlingarna under tio dagar. 
Det i sig är ett unikt tillfälle att öka kännedomen om både Falun 
och Dalarna. 

Vår marknadsföring är bred och i takt med att tävlingssäsongen 
sätter igång stiger efterfrågan på VM-biljetter. Många vill upp-
leva kampen ”live” mellan de vitklädda svenskarna och deras 
motståndare. Svenska längdåkare torde vara ett av våra allra 
folkkäraste landslag, och deras enorma framgångar under OS i 
Sotji är ju den bästa marknadsföring vi som arrangör kan få.

Vi vill erbjuda besökarna spännande tävlingar, men också en 
upplevelse utöver det vanliga. Därför finns många andra inslag 
inom, mat, kultur, musik m.m. som gör besöket till en enda stor 
folkfest. 

Vi erbjuder ett klimatneutralt VM och vi har nyligen certificierats 
(ISO 20121) för vårt sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Missa inte skid-VM, det i särklass största idrottsarrangemanget i 
Sverige 2015. Invigningen drar igång den 18 februari på National-
arenan Lugnet i Falun.

Varmt välkommen!t  
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Dags för skid-VM



 skIDOr var viktiga för vår 
familj när jag växte upp. Min 
far var intresserad av att vara 
ute i skog och mark under alla 
årstider och på vintern var 
det skidåkning som gällde. Så 
gott som varje helg tog vi våra 
nyvallade skidor och matsäck 
och drog till skogs. Det jag 
gillade bäst var när far avvek 
från de lagda spåren och 
banade nya spännande spår i 
terrängen. När vi tog rast på 
någon vacker plats plockade 
mamma fram smörgåsar, 
choklad och apelsiner. Jag an-
tar att det är flera än jag som 
kommer ihåg kalla, kladdiga 
apelsiner, som skulle stå för 
vitaminintaget. 

VM på skidor har jag upp-
levt 1954 och 1993. För mig 
är VM 1954 den hittills största 
upplevelsen och jag har 
backhoppningen i Källviken 
som nummer ett på pro-
grammet. Det var ordentligt 
kallt, runt 25 minus, men vi 
trotsade kylan och vandrade 
ut till backen i Källviken, 
tittade på den spännande 
tävlingen, som hade lockat 
ca 65 000 åskådare, och gick 
sedan tillbaka till sta´n, men 
då var man  rejält genomfru-
sen. Varmare var det dock i 
Exercishuset, där VM-balen 
gick av stapeln. Vi flickor hade 
blivit lovade kavaljerer från de 
hitresta skidåkarna och deras 
namn stod på våra biljetter. 
På min stod Vladimir Kusin, 
men såvitt jag vet, kom ingen 
av åkarna och inte Kusin, som 
säkert var nöjd med att vara 
vinnare av guld på både 3- och 
5-milen samt silver med ryska 
stafettlaget.

I februari 2015 är det 
dags för Faluns fjärde VM på 
skidor. Det kommer att bli en 
upplevelse för alla skidälskare. 

Vi ses i skidspåren!t

Elizabet Ståhl, redaktör 
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hela Riksskidstadion 
på Lugnet uppfördes 
för skid-VM 1974 och 
användes för första 

gången under för-VM 1973. 
Även de två backarna stod 
klara 1973 och ritades av den 
modernistiske faluarkitekten 
Jack Hanson.

Backarna uppfördes helt i 
cortenstål, som är ett trög-
rostande stål som inte kräver 
underhåll. Cortenstålet tillver-
kades på Domnarvets järnverk 
i Borlänge. Vid bygget blev 
man tvungen att spränga 
bort så mycket som 240 000 
kubikmeter berg. Massorna 
kunde återanvändas som 
fyllnadsmassor i underbackar 
och åskådarplatser. Backarna 
skulle ha en kapacitet på  
20 000 åskådare. Den första 
världsmästaren i Faluns nya 
hoppbackar var Hans Georg 

Aschenbach från dåvarande 
DDR som vann guld i båda 
backarna.

Hoppbackarna renoverades 
1993. Inför skid-VM 2015 har 
de byggts om helt och idag är 
det bara stommen från den 
ursprungliga konstruktionen 
kvar. Ombyggnationen är 
omfattande, inkluderar både 
konstruktion och teknik och 
beräknas kosta över 100 miljo-
ner kronor. Trots den omfat-
tande ombyggnationen bildar 
backarna samma stadssiluett 
som de gjort de senaste 40 
åren. De hälsar alla välkomna 
vida omkring och bildar ett ut-
ropstecken åt den omfattande 
Riksskidstadion där många 
sportdrömmar skapats, ut-
vecklats och besannats. t

Lovisa  
Smedberg, 
byggnadsantik-
varie, Dalarnas 
museum

Faluns hopp och stolthet
Faluns hoppbackar sträcker sig högt ovanför 
skidstadion och är tillsammans med gruvan 
stadens viktigaste varumärke och landmärke. 
Backarna syns nästan oavsett vilken infart man 
än väljer in till staden och de berättar om sta-
dens starka sportidentitet.

Ovan till höger: Hoppbackarna 2014. nedan: scandic Hotell vid lugnet ritat av arkitekt Jack Hanson, 
med glaspartiet som en ”hoppbacks-siluett”. Foto Krister Källström
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”Vördsamt lyfte han på torvstycket som tidigare denna vårdag skurits lös ur mossen. Kanske var det 
inte lönt? Var det dags för ett par nya lagg? Han tänkte på hur dåliga hans skidor varit detta år och 
speciellt vid den senaste jakten då dalens största älgtjur slunkit jaktlaget ur händerna. Men var det 
verkligen skidornas fel? Medan han lade ned skidorna och staven i mossen kom alla minnen. Hur 
han med just dessa skidor hade slagit sig in i jaktlaget som den främsta skidlöparen. Hur han med 
skidornas hjälp hade smugit iväg om kvällarna och träffat sin älskade nere i byn. Kanske ger jag 
dem en chans till tänkte han när torvstycket föll ned och omslöt skidorna.”

Skidan från  
Ärnäs, dalarnas äldsta!

hur det än var med den sa-
ken, hur skidorna hamnade 
i mossen, går det naturligt-
vis endast att gissa sig till. 

Detta gäller inte minst då händelsen 
skedde för över två tusen år sedan. 
Att skidorna blev kvar vet vi, eller i 
alla fall att en av dem blev kvar. För 
snart hundra år sedan påträffades 
nämligen en skida i en mosse nära 
byn Ärnäs i Älvdalen. Det var Dofs 
Olof Eriksson som dikade för en 
ny väg, när skidan kom fram på en 
meters djup. 

Skidan har ansetts vara Dalarnas 
äldsta och belägg för detta antagan-
de har hämtats genom jämförelser 
med andra skidfynd i Norden och en 
pollenanalys som gjorts på fynd-
platsen. Inför skid-VM i Falun har 
en ny datering genomförts. Innan 
vi kommer till resultatet av den nya 

dateringen finns det dock ett par 
frågetecken att räta ut.

Den tidigare genomförda dateringen 
av skidan visar att den skall vara 
omkring 2 500 år gammal. Denna 
datering bygger på en pollenanalys. 
I ett pollenprov kan man se vilken 
växtlighet som funnits i myrens 
direkta närhet, detta eftersom pollen 
faller ner i myren och lagras i torvse-
dimenten. Genom att ta ett prov från 
den nivå där skidan hittades gick det 
att ungefärligt räkna ut när skidan 
hamnade i myren. På samma nivå 
ökade granpollen kraftigt och man 
vet idag att detta sker för omkring  
2 500 år sedan i denna del av landet. 

Det finns dock ett problem med 
denna analys och det rör frågan om 
hur och varför skidan hamnade i 
mossen? 

en medveten handling
Med tanke på att det rör sig om 
endast en skida så finns möjligheten 
att det är en oturlig skidlöpare som 
under en vårjakt klivit ned i mos-
sen, fastnat, och helt enkelt förlorat 
sin ena skida. Det mesta talar dock 
emot en sådan teori. Majoriteten av 
de skidfynd som gjorts i Sverige och 
Norden har påträffats i myrmark eller 
torvmossar. I många fall har båda 
skidorna återfunnits och ibland även 
tillsammans med en stav. Från etno-
logiska källor vet vi att det var vanligt 
att man lade ned skidor i mossar över 
sommaren. Detta gjorde man för att 
de skulle behålla spänsten och inte 
torka. Vissa skidor glömdes bort och 
vissa lämnades kanske medvetet, vil-
ket gjort att ett stort antal skidor från 
flera tider bevarats för eftervärlden. 
Om skidan från Ärnäs hamnat i mos-
sen genom nedgrävning för som-

” ...alltså 
för över 
2 000 år 
sedan...”

Joakim Wehlin,  
arkeolog, FD 
Dalarnas  
museum

Illustration av 
jaktscen på 
skidor.  
Av Oddmund 
Mikkelsen. 



marförvaring betyder det att 
lagerföljden i mossen rubbats 
och skidan hamnat längre 
ned. Skidan borde då vara 
yngre än man tidigare trott.   

Tjurved 
Den nya dateringen som ge-
nomförts på Ärnässkidan har 
skett genom kol-14-metoden. 
Prov för analysen har tagits på 
trä från skidan. Viktigt att ha i 
åtanke vid en sådan datering 
är att det är trädet man date-
rar och inte skidan. Analys-
resultatet ger en datering till 
det ögonblick när koldioxid 
genom fotosyntesen bands i 
trädets celler. Det betyder att 
om en inre del av trädet analy-
seras så ger det en datering till 
trädets första levnadsår, vilket 
kan skilja sig flera hundra år 
från den tidpunkt när skidan 
tillverkades. 

Ärnässkidan är gjord av tall 
som kan bli upp till 400 år 
gammal. Förr gjordes skidor 
vanligen av tall och ofta av så 
kallad tjurved. Tjurved, eller 
tjur, är en egenskap på virket 
som bildas på undre delen 
av lutande barrträd. Lutande 

träd strävar att komma i 
stående ställning och då blir 
cellerna i veden tjockväggiga 
samt hartsrika och därmed 
mycket starka och får bra glid-
förmåga. Trädet i Ärnässkidan 
kan därför antas ha en egenål-
der på ett par hundra år.
Nu när vi rett ut problemati-
ken kring de olika daterings-
metoderna kan vi närma oss 
det nya analysresultatet.  

Dalarnas äldsta skida
Den nya ₁⁴C-analysen av Är-
nässkidan visar en datering till 
århundradena före Kristi fö-
delse: 338-329 f. Kr. eller med 
större sannolikhet perioden 
204-93 f. Kr. Med tanke på trä-
dets möjliga egenålder på ett 
par hundra år så torde skidan 
ha tillverkats och nyttjats om-
kring vår tideräknings början, 
alltså för över 2 000 år sedan. 
Dateringen blev som förmodat 
några hundra år yngre än man 
tidigare antagit. Ärnässkidan 
är trotts detta Dalarnas äldsta 
skida. Den är också en av Sve-
riges äldsta skidor men långt 
ifrån den äldsta. De äldsta 
skidorna i Sverige är hittade 
i en myr i Kalvträsk, Skellef-

teå, och är omkring 5 000 år 
gamla. Världens äldsta skida, 
med ett älghuvud snidat på 
spetsen, är funnen i Ryssland 
och är omkring 8 000 år gam-
mal. Från Ryssland finns också 
flertalet hällristningar med 
skidlöpare avbildade. De flesta 
ristningar visar jaktscener där 
skidans viktiga roll i nedfällan-
det av bytet är tydligt.

Skidor brukades naturligtvis 
som fortskaffningsmedel men 
det viktigaste användningsom-
rådet var sannolikt vid jakten. 
Att Ärnässkidan använts vid 
jakt är därför sannolikt, men 
går det att säga något mer om 
brukandet av skidor vid denna 
tid?   

forntida skidteknik
Hade skidan från Ärnäs varit 
500-1 000 år yngre hade vi 
ganska säkert kunna hävda 
att det är vänsterskidan som 
påträffats. Hur vet vi det? 
Längden på skidan har ur-
sprungligen varit över två me-
ter och tjockleken är omkring 
16 cm. På undersidan finns 
lister längs med kanterna som 
bildar en central ränna. En 
sådan ränna bildas naturligt 
av tjurved och kanske är detta 
ursprunget till dagens styr-
ränna. En tjurvedsskida blir 
dock väldigt tung och därmed 
är man av behov av en lättare 
högerskida. Det finns uppteck-
ningar från medeltiden som 
beskriver en teknik med en 
längre vänsterskida att glida 

på och en skinnbeklädd kor-
tare högerskida att styra med. 
Den kortare högerskidan var 
utan ränna. Denna typ av ski-
dor användes in på 1900-talet 
och främst i Västerdalarna och 
i Hedmarks fylke i Norge. Den 
kortare högerskidan kallades 
andur eller andor och den 
längre vänsterskidan kallades 
kort och gott skid. 

Skidan från Ärnäs hör san-
nolikt till den typ av skidor 
som påträffats i Norden från 
denna period och som saknar 
skinnbeklädsel. Rännan skall 
ha använts för styrning på 
hård skare. Ärnässkidan kan 
därför sägas vara ursprunget 
till vänsterskidans utformning 
i senare tid. Ursprunget till 
den skinnbeklädda högerski-
dan å andra sidan går att söka 
i en arktisk typ av skida där 
båda skidorna ofta var skinn-
beklädda. Kalvträskskidorna 
är sannolikt av denna typ 
och saknar ränna undertill. 
Denna typ av skidor används 
fortfarande i Altajbergen i 
Centralasien. t
  
en utställning - ett föredrag
Ärnässkidan kommer att 
finnas utställd på Dalarnas 
museum fram till den 15 mars 
2015. Utställningen öppnar 
med ett föredrag den 3 de-
cember 2014. Under skid-VM i 
Falun 2015 utlyser museet en 
tävling om mest idérika por-
trätt tillsammans med kopian 
av skidan #arnasskidan
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Författaren tar prov för ₁⁴C-analys 
på Ärnässkidan.  
Foto Ann Olander. Bild beskuren

Hällristning som visar vinterjakt av älg från vyg  
i nordvästra ryssland. Foto Jan Magne Gjerde. 
Bild beskuren



borges syftar på de 
ologiska ”förvand-
lingar”, ”språng” el-
ler ”övergångar” som 

förekommer i drömmarna och 
problemen som uppstår när 
de skall återberättas. Något lik-
nande sker i den konstnärliga 
processen t.ex. vid tillkomsten 
av en liten träskulptur.
 
Flygande Selma med backhop-
parskidor på fötterna är från 
början av 2000-talet, både 
i form av träsnitt och som 
träskulptur, men upphovet till 
en flygande figur på skidor går 
tillbaka till 1980-talets mitt.
 
Jag bodde i Sundborn (Kol-
bergsbo, Knoppen) i mitten av 
80-talet och hade ”upptäckt” 
Konstgrafiska verkstaden på 
Blindgatan 44 i Falun där 
Staffan Kihlgren var förestån-
dare vid den här tiden. På 

en etsning från 1985 syns en 
backhoppare eller skidflygare 
passera Stora torget, Falun på 
låg höjd. Det är inte Selma La-
gerlöf från Värmland, utan en 
annan litterär gestalt: Dante 
Alighieri från Toscana. Jag 
hade liksom Dante i ”Den gu-
domliga komedin” gått vilse i 
en mörk skog av olyckor, sjuk-
dom, död, skilsmässa i min 
närmaste omgivning. Jag hade 
liksom Dante hunnit till mitten 
av vår levnadsvandring, 35 
år. Jag var i stort behov av en 
bra ”vägvisare” och Virgil var 
ett bra val. (15-20 år senare 
skulle Selma få överta Dantes 
backhopparskidor…).
 
I början av 1900-talet fick 
Selma Lagerlöf i uppdrag att 
skriva en läsebok i geografi 
för folkskolan. Det kom att bli 
”Nils Holgerssons underbara 
resa”, utgiven i två delar 1906-

1907. År 1906, om jag inte 
minns fel, invigde Falun sina 
första hoppbackar i Kvarnber-
get i samband med Vinterfes-
ten – föregångare till nuva-
rande Svenska Skidspelen. 
Selma Lagerlöf bidrog med en 
”Vintersaga” i programbladet 
från 1906. Faluns hoppbacks-
historia är m.a.o. jämngammal 
med Selmas Nils Holgersson. 
Den kombinationen håller för 
drömmar att flyga långt!
 
På andra sidan Atlanten 
år 1903 lyckades bröderna 
Wright, Orville och Wilbur, 
lyfta och landa med ett egen-
händigt konstruerat flygplan. 
Amerikanarna skulle snart få 
efterföljare i Europa; Bleriot 
från Frankrike var en av dem 
som var med och bidrog till 
flygets snabba utveckling. Kan-
ske fick Selma idén att hennes 
Nils skulle erövra luftrummet 

från bröderna Wright, men 
det fick duga med en flock 
vildgäss att ta med Nils upp i 
luften.  
 
Så småningom skulle Flygande 
Selma få ett litet rött hus 
på ryggen – hemlängtan till 
Mårbacka, en kraftig motor i 
Selma Lagerlöfs författarskap.
 
Nu har jag inte hunnit berätta 
något om alla timmar att för-
söka tämja en träbit; för det 
mesta av al. Att acceptera att 
det allt som oftast blir något 
annat än man tänkt sig. Att det 
är själva resan som är målet.t
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Selma flyger – en liten träskulptur
Den argentinske författaren Borges har sagt apropå att återberätta  
drömmar ”då kan man vara säker på att man kommer att ljuga”.

Staffan Svensson
Konstnär

selma flyger. Foto: Privat
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I Rättvik har man tagit fasta på en urgammal metod för att ta sig fram 
på snön – nämligen med snöskor på fötterna, eller ”trugor” som det 
hette förr. Och banne mig var det inte så här det skedde redan 1521. 

Med Gustaf Wasa som förebild
när Rättvik 2010 introduce-

rade snöskotävlingen Siljan 
Snowshoe Race, så var 
man först i Norden med att 

arrangera ett ambitiöst Snöskorace.
Då jag sysslat mycket med vand-
ring och bl.a. varit med i staben för 
Dalkarlsvägen, såg jag i snöskon ett 
redskap att idka vandring även på 
vintern. 
– Och har man som barn läst om 
Davy Crocket, en så kallad trapper 
i Canada, så finns naturromanti-
ken med i visionerna, om hur man 
ljudlöst kan ta sig ut i den vintriga 
naturen kring Siljans höjder. Tjugo 
moderna snöskor inköptes 2009 för 
att idka vandring och när man sedan 
fick höra att detta var en stor sport 
ute i världen, var vi inte sena att 
haka på.

Förebilderna finns nere i Alperna 
och borta i USA/Canada, där snösko-
tävlingar är vanliga.  Det största lop-
pet i Europa ”La Ciaspolada” i närhe-
ten av Val di Fiemme, innehåller ca 

6 000 löpare. Rättviks arrangemang 
gav genast eko i snöskovärlden som 
premiärlejon i Norden och efter två 
st Europacuper förärades man VM 
på snöskor den gångna vintern 2014. 
Vi tar nu nya grepp att utveckla 
tävlingen och att nå nya målgrupper. 
I januari 2015 genomförs nu Rättvik 
Winter Triathlon, parallellt med 
ordinarie Siljan Snowshoe Race. 

Det kanske mest stimulerande är att 
se ”vanliga” människor upptäcka hur 
kul och fritt det är att ta sig ut i vinter-
landskapet. Det ”svåra” med snöskor 
är att inse hur lätt det är att gå i dem. 
Dagens moderna snöskor är försedda 
med en lös häl och är så smäckra att 
man inte alls behöver gå hjulbent. Det 
finns förstås olika modeller beroende 
på ens vikt och snöns beskaffenhet. 
Ofta och gärna följer man upptrampa-
de stigar och skoterspår och därmed 
har du det perfekta underlaget. Har 
du gått din egen vinterstig två gånger, 
så har du den perfekta snöskoleden 
på berget, myren eller var du vill ta 

dig fram och utan behov av maskin-
preparerade skidspår.

För din kondition är snöskon superb. 
Den ger ett brett och mjukt grepp 
med sina gripklor och sin breda 
fotplatta och den ger alltid samma 
”valla”, aldrig bakhalt men heller inte 
på ”tomgång” nerför.  Du anpassar 
farten och pulsen som du beha-
gar. – Vi har sett att det kan vara det 
perfekta redskapet för den som på 
äldre dagar är rädd att dratta omkull 
i skidbacken. Vi har i snöskon en 
aktivitet som passar alla, inte minst 
många utlandsfödda, som kanske 
aldrig tror sig om att kunna träna in 
den rätta skidtekniken.

Jag har även god erfarenhet av att ha 
deltagit i övningar för barn/ungdom 
med funktionsnedsättning och extra 
trevligt var att vid VM arrangera 
”Special games” för just dessa ung-
domar. Frejdigt deltog fyra lag från 
vardera Norge och Sverige i denna 
klass.t

Per 
Mårthans, 
Turism o. 
snösko- 
entusiast     
Rättvik

snöskon ger varierade möjligheter i nyttjande. Från vandring eller snöskospring, men även till att vara ett pedagogiskt redskap 
i utomhusövningar för barn. Foto: Trons och Siljanssnowshoe

”Det 
’svåra’ 
med 
snöskor 
är att 
inse 
hur lätt 
det är 
att gå i 
dem.”
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»På skidor är  
jag mycket  
bättre än du…«
Skidåkning har mycket gamla anor i Norden och Dalarna.  
Det visar bl.a. mossfynd av skidor i Fåsås, Mora och Ärnäs,
Älvdalen, båda daterade till äldre järnålder och omkring 
1800-2000 år gamla. 

Daniels sven 
Olsson, f d 
museichef 
Gruvmuseet. 
Foto: Lars 
Rindeskär

”Så steg Hemming upp på fjället, 
spände på sig skidorna och susade 
ner. Han kom med sådan fart att det 
var rent otroligt, men aldrig kastade 
han sig i svängarna, så att han inte 
stod fast på sina skidor.”

berättelsen handlar om 
Hemming Aslaksson från 
1000-talet, sin tids skickli-
gaste utförsåkare och bosatt 

i området kring Tärnaby – Sten-
marks, Strands, Fjällbergs och Anja 
Perssons hemby. Hemming var även 
en duktig längdåkare och skidade 
utan vidare 12-15 mil på en dag. Skid-
åkning stod högt i kurs och ut- 
övades även av kungar och höv-
dingar. Citatet i rubriken är hämtat 
ur kung Eysteins replik i munhugg-
ningen med kung Sigurd Jorsalafare: 
”På skidor är jag mycket bättre än 
du, något som åtminstone förr alltid 
kallats en god idrott.”
 
Från vikingatidens runstenar kom-
mer också den äldsta bilden av en 
skidåkande svensk. Den 2,5 m höga 
stenen står vid Böksta i Uppland. 
Motivet visar en ridande jägare och i 
den nedre vänstra delen en skidå-
kande bågskytt. Runstenen restes av 

Inge och Jogerd till minne av deras 
son Ernfast, som dött i fjärran land. 
De skidor han har påminner i hög 
grad om de ”svängda spjälor”, som 
en senmedeltida ”Skridfinne” har på 
fötterna i Olaus Magnus historia om 
de nordiska folken 1555. Tävlingar på 
skidor och skridsko bedrevs troligen 
under denna tid även om referat 
saknas. Det talas bl.a. om att dyrbara 
silversaker utdelades.
 
Världens första skidtävling i modern 
tid ägde rum i norska Tromsö 1843. 
Finlands första skidtävling avgjordes 
1864 och Sveriges första år 1879. I 
Bellevue strax utanför Stockholm an-
ordnades en skidtävling detta år. Två 
tusen åskådare med prinsarna Carl 
och Oscar i spetsen fanns på plats 
när de 60 (enligt Dagens Nyheter) 
alternativt 26 (Stockholms Dag-
blad) skidlöparna tävlade över 1,2 
(DN) eller 2,4 km (SD). De tre första 
platserna intogs av tre norrmän med 
bäste svensk en minut efter segra-
ren, som fick tiden 14 min 30 sek.
 
Redan året därpå, i januari 1880, 
ägde den första skidtävlingen rum 
i Falun. Det var läroverkseleverna 
som åkte längdskidor på Tisken och 

hoppade i backe på Kvarnbergets 
östra sluttning. Segrare blev 17-årige 
Helmer Lagergren, som belönades 
med två kronor för sin bedrift. Året 
därpå flyttades skidtävlingarna till 
Lustigknopp och backhoppningen 
till Järlindsberget, där dagens VM-
backar nu står. Bakom dessa tidiga 
tävlingar stod läroverkets idrottsof-
ficer, Oskar Fredrik Lagergren, som 
blivit gymnastiklärare vid läroverket 
1878. Han var en av grundarna till 
Dalarnas första idrottsförening, Falu 
gymnastikförening 1880 och den 
första skridskoklubben 1883. Han fick 
säkerligen stöd av många, bl.a. lands-
hövding Curry Treffenberg, som kom 
till Dalarna 1880. Hans söner, som 
inskrevs vid Falu Läroverk samma 
år, var mycket idrottsintresserade. 
Sonen Carl var duktig skridskoåkare 
och hade undervisats av en professio-
nell konståkare i Härnösand. Lands-
hövdingen själv var prisutdelare vid 
läroverkstävlingarna i Falun.
 
Fler idrottsföreningar kom snart 
att bildas. Falu Skidlöpningsklubb 
anordnade den 14 februari 1893 sin 
första skidtävling, bara fjorton dagar 
efter sitt bildande. Året därpå hölls 
de första backhoppningstävlingarna 

” Den 20 
feb 1897 
ställde 39 
skidåkare 
upp på 
startlinjen 
i Falun, 
för att 
tävla om 
vem som 
skulle bli 
först till 
Gävle.”

svenska skidspelen, FIs Cross-Country 
World Cup Final. 24 mars 2013.  
Foto: Krister Källström
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vid Järlindsberget. I Mora 
bildades Skidlöpningsklubben 
Engelbrekt år 1896 och i Särna 
en skidklubb 1898. I tidningen 
kunde man läsa att skidåk-
ningen fått ett stort uppsving  
i Särna under vintern och att 
den nybildade skidklubben 
redan hade fått 70 medlem-
mar varav 12 damer.
 
långa lopp och stora täv-
lingar
Intresset för idrott ökade 
snabbt när större tävlingar 
anordnades. Den 20 feb 1897 
ställde 39 skidåkare upp på 
startlinjen i Falun, för att tävla 
om vem som skulle bli först 
till Gävle. I den ca 10 mil långa 
tävlingen deltog huvudsakli-
gen samer och nybyggare från 
Norrland. De två samerna 
Kuoljok och Rimpi tog genast 
ledningen ut över Runn, men 
vid Staberg efter ca 10 km låg 
”en lång karl som bröt på fin-
ska” först. Anders M. Kuoljok 
segrade i loppet och kom till 
målet i Gävle efter 12 tim 35 
min. Siste man i mål anlände 
till Gävle efter 18 tim 51 min. 
Han hade då varit tvungen 
att springa från Forsbacka till 
Gävle med skidorna på ryg-
gen. Vädret var miserabelt och 
snön hade smält bort när han 
närmade sig målet!
 
År 1901 arrangerades en 
skidbudkavle ingående i de 
Nordiska Spelen från Falun till 
Stockholm. Tre åkare i varje 
lag delade på tävlingens totalt 
ca 25 mil och åkte vardera 
drygt åtta mil, ett Vasalopp 
i ospårad terräng med karta 
och kompass. Efter den första 
länsskidtävlingen mellan Rätt-
vik och Falun 1904 bildades 
Dalarnas Skidförbund, fyra år 
innan Dalarnas Idrottsförbund 
kom till.
 
Sommaren 1906 planerades 
för en stor vinteridrottsfest i 
Dalarna nästa vinter. Idrotts-
vänner i Falun och Dalarna 
lyckades få Föreningen för 
skidlöpningens främjande i 
Sverige att lägga de populära 
nationella skidlöpningstävling-
arna och fältskjutningen på 
skidor till Falun. För att detta 
skulle kunna genomföras mås-
te en ny modern hoppbacke 
byggas på Kvarnberget vid 
Tisken. Kostnaden beräknades 
till ca 3000 kr, men visade sig 
kosta 4600 kr, vilket väckte 

mycken diskussion om slöseri 
bland faluborna.
 
”Vinteridrottsfästen” 1907 
blev en idrottsuppvisning 
av stora mått, närapå ett 
nationellt olympiskt vinter-
spel. Över 800 deltagare och 
200 funktionärer genomförde 
under fem dagar i slutet på feb 
1907 en tävling som omfattade 
skidbudkavle, fältskjutning 
på skidor, hastighetsåkning 
och konståkning på skrid-
skor, skidorienteringstävling, 
bandy, 10 km skidor för yng-
lingar, 5 km skidor för pojkar, 
skidstafett för folkskolebarn, 
5 km skidor för damer, 2 km 
skidor för flickor, backlöpning 
för skolungdom, backlöpning 
för herrar, uppvisning i tan-
demhopp, 60 km skidor för 
herrar, 30 km skidor för her-

rar, travtävlingar, skidtolkning 
efter häst samt utställning av 
vintersportartiklar, idrottsmö-
ten, kongresser och under-
hållning. Ett mycket exotiskt 
inslag var möjligheten att åka 
älgtaxi, en släde dragen av en 
tam älg.
 
Vinteridrottsfesten fick idrotts-
intresset att öka lavinartat. 
Mer än 10 000 åskådare och 
en fransk filmfotograf följde 
backtävlingarna vid Kvarnber-
get. Dalarnas Idrottsförbund 
bildades året därpå, DM-täv-
lingar infördes och många nya 
idrottsföreningar såg dagens 
ljus. Europamästaren på skrid-
sko, Mauritz ”Mojje” Öholm 
visade hur man tar sig fort 

fram över isen, bandyn intro-
ducerades i länet, Dalarna fick 
sin första idrottsanläggning, 
flickan som segrade på 2 km, 
Selma Gustafsson från Säfsnäs 
IF, blev tio år senare Dalarnas 
första svenska mästarinna på 
skidor. Pressen skrev massor 
av artiklar från tävlingarna 
och Falun fick mycket beröm 
för sitt sätt att sköta arrang-
emanget.
 
Dalarnas skidkungar
Skidåkning har alltid varit en 
populär idrott i Dalarna och 
länets skidåkare har hävdat sig 
väl i nationella och internatio-
nella sammanhang. Dalarnas 
förste svenske mästare på 
skidor blev John W. Carlberg 
från Ludvika 1915 och Selma 
Gustafsson från Säfsnäs 1917. 
I Mora hade Anders Zorn en 
gårdskarl som hette Strål Lars 
Eriksson. Zorn arrangerade 
flera skidtävlingar i trakten, 
bl.a. de långa Kyrkloppen 
1906-1909 och uppmuntrade 
Strål Lars att börja tävla på ski-
dor. Han blev stor publikfavo-
rit och tillhörde snart landets 
skidlöparelit. När det första 
Vasaloppet anordnades 1922 
leddes loppet av Strål Lars 
ända fram till Läde, men där 
tog matsäcken slut och Strål 
Lars tackade ja till en inbjudan 
från banvakten i Läde, hans 
blivande svärfar, att komma in 
på lunch. Några andra åkare 
passerade under måltiden och 
Strål Lars slutade tia i loppet.
 
1920-talets främsta skidlöpare 
var Per-Erik ”Särna” Hedlund, 
en skogshuggare som blev 
legendarisk redan under sin 
aktiva tid. Historier berät-
tades om hur Särna-Hedlund 
åkte skidor från hemmet i 
Särnaheden till tävlingar i 
Älvdalen, Mora och Malung, 
ställde upp i tävlingen, vann 
och tog skidorna tillbaka till 
Särna. Vid de första vintero-
lympiska spelen i S:t Moritz 
1928 blev Hedlund Sveriges 
förste guldmedaljör i ett OS 
genom att vinna 50 km med 13 
min före tvåan, en oöverträf-
fad segermarginal. Samma 
år vann han Vasaloppet för 
andra gången, när han åkte 
armkrok över mållinjen på 
ny rekordtid, 5.33,23 med 
bäste tävlingskamraten Sven 
Utterström, hotades med 
diskning för osportsligt upp-
trädande men dömdes som 

”Nå, dög dräkten åt 
dej nu, gubbjävel?”

De främsta skidlöparna i 10-milatävlingen Falun-gävle 1897 med 
segraren anders M. kuoljok sittande längst t.h.  
Foto av okänd fotograf i Dalarnas idrottsmuseum. 

segrarinnan selma gustafsson, säfsnäs IF, i flickornas skidlopp 
över 2 km tillsammans med mamma Ida gustafsson som vann 
damernas 5 km vid vinteridrottsfästen i Falun 1907.  
Foto av okänd fotograf i Dalarnas idrottsmuseum.
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knapp segrare, varpå han och 
Utterström klöv medaljerna 
och lödde ihop dem till två 
guld-silver-medaljer. ”Särna-
Hedlund” var kontroversiell. 
Vid OS 1928 åkte han i sin hel-
vita klubbdräkt från Malungs 
IF, mot landslagsledningens 
förbud och uttryckliga order. 
När samme ledare sedan vid 
målet hälsade Hedlund som 
”Sveriges store segrare”, 
vände sig ”Särna” mot honom 
och frågade: ”Nå, dög dräkten 
åt dej nu, gubbjävel?”
 
Nils ”Mora-Nisse” Karlsson 
från Östnor hade växt upp 
med Vasaloppet och kom att 
bli dess store segrare. Nio 
gånger på tio starter var han 
först över mållinjen i Mora 
och en gång tvåa. Mora-Nisse 
vann dessutom OS-guld på 50 
km i S:t Moritz 1948 samt 17 

individuella SM och 20 lag-SM. 
Efter karriären arbetade han 
som ledare, organisatör och 
banchef m.m. inom IFK Mora 
och Vasaloppet. Hans sym-
patiska och ödmjuka framto-
ning gjorde honom till en av 
landets populäraste idrottare 
genom alla tider. Mora-Nisse 
tilldelades Svenska Dagbla-
dets bragdguld 1948, liksom 
Per-Erik Hedlund 1928 och 
efterträdarna Sixten Jernberg 
1956 och Gunde Svan 1984.
 
Sixten Jernberg från Lima do-
minerade svensk och interna-
tionell skidåkning 1954-1964. 
Han debuterade internatio-
nellt vid VM i Falun och var 
nära att vinna 30 km. Hans 
envishet och obändiga humör 
lyfte honom till segrar i både 
med- och motgång och gjorde 
honom till Sveriges främste 

skidåkare dittills. ”Sme-Six-
ten” vann sammanlagt 15 OS- 
och VM-medaljer varav 8 guld. 
I SM tog han totalt 32 guld. I 
Vasaloppet segrade han två 
gånger 1955 och 1960. 
 
Gunde Svan från Dala-Järna 
blev 1980-talets skidkung. Med 
stor talang och målmedveten 
träning parad med stor nog-
grannhet i alla detaljer över-
träffade han t.o.m. Sixten Jern-
bergs meritlista. Gunde vann 
totalt 17 medaljer i OS och VM 
varav 11 guld. Han segrade i 
30 världscuplopp och tog hem 
den totala världscupen vid 5 
tillfällen. I SM tog han 22 guld. 
Efter skidkärriären blev han 
svensk mästare i rallycross 
och bronsmedaljör i EM.
 
Dalarna har också haft fram-
gångsrika skiddamer. Marie Jo-

hansson (Risby) från Ludvika 
vann SM 11 gånger och deltog 
i tre OS med en fjärdeplats på 
5 km och i stafett som bäst. 
Anna Haag från Orsa, men 
tävlandes för IFK Mora, blev 
Dalarnas första kvinnliga 
OS-medaljör med 2 silver från 
Vancouver 2010 och OS-guld 
i stafett i Sotji 2014. Hon har 
dessutom 2 VM-silver och 1 
VM-brons, 1 SM-guld, 2 SM-
silver och 1 SM-brons. Vid 
OS i Sotji ingick även unga 
Stina Nilsson från Malung i 
stafettlaget som tog guld. Fler 
medaljer kan vänta Anna och 
Stina i 2015 års VM på skidor i 
Falun.t

Ovan t.v. sixten Jernberg, Lima IF, avslutade sin framgångsrika karriär vid Os i Innsbruck 1964 med att vinna 50 km och stafett 4 x 10 km 
samt bli trea på 15 km. Här syns han i spåret tätt följd av eero Mäntyranta från Finland.  
Ovan t.h. gunde svan, Dala-Järna IF, är sveriges mest framgångsrike skidåkare genom alla tider. vid vM i Oberstdorf 1987 (bilden) ingick 
han i det segrande stafettlaget på 4 x 10 km.  
nedan t.h. nils ”Mora-nisse” karlsson passerar en av kontrollerna i vasaloppet, den skidtävling som han vann nio gånger på tio starter 
och blev tvåa i det enda förlustloppet.  
Foto: Okänd fotograf i Dalarnas idrottsmuseum och foto i Vasaloppets arkiv.
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Dalregementet på skidor
Det som utvecklas och underlättar vårt liv i samhället används och praktiseras även inom krig-
föringen. Soldaten, som rekryteras eller tas ut till tjänst, kommer med sina kunskaper från sam-
hället och delger sina kunskaper i krigsförbandet och under utbildning. Här ligger styrkan med 
värnpliktssystemet.

I Helsingfors i Mannerheim-
museet finns en tavla målad av 
den stora finske målaren Akseli 
Gallen-Kallela (1865 – 1931). På 

tavlan syns vitklädda soldater som 
tyst glider fram på skidor  bland de 
höga furorna. Vi vet idag hur viktigt 
skidförflyttningen blev i finnarnas 
taktik s k mottitaktik mot ryssarna, 
främst under vinterkriget 1939 
-1940. Finnarna hade även fjärrpa-
truller ända borta vid Murmansk-
banan för att utföra sabotage och 
då gällde skidorna vid förflyttning 
och vid hemfärd. Den soldat /armé 
som kunde använda snön hade en 
stor fördel av detta i striden och 
taktiken. Finska arméns mottotaktik 
byggde på snabba, duktiga skidåkare 
och tåliga soldater, där kylan och 
snön var deras vän.

Även i Sveriges krigsmakt kom 
skidorna att spela stor roll fram-
förallt för förband i Norrland och 
Svealand. Vid Dalregementet lades 
stor vikt vid skidkunskap eftersom 
en av krigsuppgifterna var att trans-
portera förband till övre Norrland, 
där krav på vinterkunskap gällde. 
Alla utbildade soldater som blev 
hemskickade skulle alltså uppmunt-
ras att vidmakthålla sin skidförmåga 
och fysiska kapacitet.  Efter andra 

världskriget kom den första separata 
instruktionen ”Vintersoldat ” fast-
ställd 1957. Tidigare fanns instruktio-
nerna i ”Soldaten i Fält” (Sold F). 
 
I ”Soldaten i fält” beskrivs hur 
skidorna skall skötas och användas. 
Skidorna var gjorda i brunmålat 
björkträ med tårem och bindningar.
Vallningen var viktig eftersom den 
höll borta fukten och underlättade 
både för fäste och glid. Vallning 
med tjära på skidan över öppen eld 
övades, för att det var denna modell 
som kunde användas i fält, möjligen 
i någon annan form med blåslampa.  
Efter vallningen var det viktigt att 
skidan sattes i spänn och bands ihop 
för att motverka vridning av skidan, 
då den då kom att förlora sin svikt.  
Som motivation för att hålla sina ski-
dor i ordning visades exempelvis att 
om man t ex gick till fots i obanad 
snötäckt terräng med någorlunda 
djup, så hann man 500 m, medan 
man med skidor kunde nå upp till 5 
km längd. Vid längre förflyttningar 
så användes även tolkning, där ett 
antal skidåkare drogs fram i en tolk-
lina. Häst och mc drog 2-3 man, med 
traktor och lastbil ca 15 man och 
även ute i terrängen 15 man efter 
bandvagn. I fält medfördes också 
skidreparationsväska för att kunna 

provisoriskt laga skidor samt att 
nyttja medföljda reservdelar. Skidor-
na fick aldrig stickas ner i snön med 
baksladdarna eftersom det röjde 
förläggning eller gruppering samt 
skulle strid uppstå kunde dessa bli 
genomskjutna och obrukbara. De la-
des därför ner på granris. Skidorna 
skulle också vitmålas, sedermera 
gjordes detta redan i fabriken. Efter 
denna behandling döptes skidorna 
av de värnpliktiga allmänt till ”vita 
blixten”. 
Om gruppen behövde framrycka 
till fots gjordes s k skidbunt, så att 
man kunde släpa gruppens skidor 
och stavar i buntar. Soldaterna fick 
även lära sig att att göra skidkälke 
för transporter av materiel eller 
skadade. Detta gällde när pulka 
saknades.

svenska skidspelen och Vm
Dalregementet har också stöttat 
skidåkning inom den civila sektorn. 
Främst kom detta stöd till Svenska 
Skidspelen och genomförande av 
tre VM på skidor i Falun samt även 
Vasaloppet. Förutom stöd med be-
fäl, värnpliktiga, lån av materiel så 
var Dalavallen invigningsplats 1954. 
Då bodde alla tävlande i kaserner, 
som då blivit ombyggda till smålo-
gement.

Mats kristof-
fersson  f d 
officer vid 
Dalregementet 
1965-2000
Ledamot i Dal-
regementets 
museer

” Denna 
skidtäv-
ling som 
startade 
1918 körs 
vart tredje 
år och 
de delta-
gande får 
endast 
åka loppet 
en gång 
under sin 
karriär. ”

soldater i fält klädda i vintermundering.  
Foto: Privat
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 Dessa tävlingar finns beskriv-
na av John Sohlberg i Lugnet 
böckerna och i Dalregemen-
tets Armborst 1992-93, Dalre-
gementets minnesbok 1950 
-2000 och Dalregementets 
idrottsförening 100- årsjubi-
leum 1908 -2008.
 
militära skidtävlingar
Inom det militära existerar 
också skidtävlingar men med 
betoning att det fältmäs-
siga och soldatkraven får 
genomslag i regelverket. Flera 
tävlingar genomföres i patrull 
och med utrustning i form av 
vapen och packning. 
Det finns militärmästerskap, 
armémästerskap, miltärom-
rådesmästerskap och på hem-
mafronten regementsmäster-
skap och kompanimästerskap.
 
John ebersteins armépris
Här vill jag plocka fram en nå-
got udda skidtävling, nämligen 
John Ebersteins armépris,

uppkallat efter den svenske 
affärsmannen John Eberstein. 
Han donerade 1918 50 000 kr 
i syfte att främja skidutbild-
ningen inom svenska armén. 
Denna skidtävling som star-
tade 1918 körs vart tredje år 
och de deltagande får endast 
åka loppet en gång under sin 
karriär. Tävlingen har en hög 
status inom militära kretsar 
och riktar sig till alla förband, 
men har störst betydelse för 
de som har stridsuppgifter i 
Norrlands terräng.

Tävlingen syftar till att 
stärka den militära förmågan 
i skidåkning och uppmuntra 
befälen till träning. Där ingår 
skidlöpning i patrull 9 km, 
med tre befäl, en från vardera 
då existerande befälsgrupper. 
Sedan ingår skidorientering 
i patrull 12 km, där tiderna 
läggs ihop med patrullåkning-
en. Direkt efter detta så startas 
enskild skidlöpning 9 km och 

de tre deltagarnas tider läggs 
ihop och delas på tre för att 
få fram en medeltid. Denna 
medeltid läggs till den tidigare 
åktiden i patrullåkningen.
Dalregementets resultat har 
resulterat i segrar 1923 och 
1967. 
1923: Löjtnant de Maré, serge-
ant Lundell och furir Larsson.
1967: Fanjunkare S.O.L. Pers-
son, fänrik P.A. Mernelius och 
furir Kandell.
Åren 1940, 1943 och 1947 
hamnade Dalregementet på 
andra plats. 
Priserna förvarades när 
regementet var i tjänst på 
officersmässen och underof-
ficersmässen. Numera finns de 
på den kvarvarande mässen i 
Kanslihuset.  
Efter 47 år säger Olof Lennart 
Persson ”att det var härligt att 
vinna en sådan prestigefull 
skidtävling. Tävlingsdressen 
var uniform modell/58 med 
packning men med civila 
löparskidor, inte ’vita blixten’. 
Jag tror inte att vapen ingick. 
Det var uppehållsväder, klart 
men ingen sol och inga valla-
problem. Vi hade lyckats med 
vallningen.  Segern grundlade 
vi på bästa vägvalet i orien-
teringsmomentet och att 
laget var jämnstarkt i skidåk-
ningen.”  
Tävlingen genomförs fortfa-
rande, men i skrivande stund 
är inte resultaten kända efter 
år 1967, men Dalregementet 
har inte någon ytterligare 
seger.
 
Priset till segraren är framta-
get av Carl Wilhelm Fagerberg 
(1878-1948) och utgörs av 
en skidlöpande soldat. C W 
Fagerberg har även formgivit 
stafettlöparna utanför stadion 
i Stockholm, statyett över An-
ders Zorn och minnespelare 
över Vasaloppet i Mora. 
 
Då mora-nisse upptäcktes  
Under ovanstående rubrik 
skrev major T Påhlgren i Arm-
borstet 22 mars 1948 om några 
glimtar från beredskapsåren 
1939-1940. 
10.komp I 13 ryckte in 8 
december 1939 och i kom-
panistaben inmönstrades nr 
518 Nils Karlsson som rap-
portkarl. Först var kompaniet 
i Norrland och där gjorde 
Karlsson sin tjänst och, enligt 
uppgift, med gott humör och 
utan att visa någon trötthet. 

I april 1940 omgruppera-
des kompaniet mot norska 
gränsen i Dalarna och där 
fanns posteringar, som inte 
hade annan väg än skidspåret. 
Förnödenheter, rapporter 
mm fick alltså transporteras 
med skidor och det blev Nisse 
Karlssons uppgift. Kompani-
chefens ord: ”Han var en god 
förebild för en soldat, när 
han är som bäst.” Man menar 
också att här grundlades hans 
kapacitet i tävlingsspåren. I 
de skidtävlingar som batal-
jonen anordnade var Nisse 
Karlsson den givne segraren 
och under eftervintern 1940, 
vid en mästerskapstävling för 
hela armékåren, vann han och 
korades till ”bäste soldat”. 
 
Dalregementet och skidor
Personer som påverkat 
skidsporten både inom den 
civila som militära sektorn är 
många och befälets kunskap 
har självfallet utnyttjats i de 
föreningar och organisationer 
som man har deltagit i. Här 
kan t ex nämnas Gösta Wet-
terhall, som argumenterade 
för Riksstadion till Lugnet, 
Axel Stadig, banläggare för 
5-milen 1954, Per-Anders 
Bäck mångårig funktionär 
för Svenska Skidspelen och 
VM och många, många fler 
som har gjort Dalregementet 
känt genom sina insatser för 
skidsporten.t

Ovan: Bild på segrarna 1967: Fr v Per-erik Mernelius, Lennart Pers-
son och Olov kardell. Foto privat.  
nedan: År 1923 hemförde ”säfsnäs-Lasse”, de Maré och Lundell  
ebersteins armépris.  
Foto: Ur”Kungl Dalregementet 50 år i Falun”.

”Mora-nisse” i fältuniform. 
Foto: Privat
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Struthätta, toppluva, toppmössa, ruskhätta, rödhätta …  många olika  
benämningar men med samma funktion, ett manligt plagg, en mössa att 
bära på huvudet. Så benämns de stickade luvorna i museala sammanhang. 

De äldre mössorna 
var stickade med 
foder i ett stycke så 
själva mössan blev 

dubbelt så lång. Fodret kunde 
vara stickat i vitt garn medan 
yttermössan var stickad i rött 
garn. Fodret veks inåt så blev 
mössan dubbelt så tjock och 
varm. Den röda toppmössan 
kunde ha foder i flossastick-
ning, d v s öglor på insidan, 
som höll värmen ännu bättre. 
Den slätstickade mössan 
valkades lätt för att bli tätare. 
Vissa variationer finns med 
ett bräm i avvikande färg t ex 
grönt eller blått. Denna typ 
av mössa har varit vanlig i 
Dalarna, Hälsingland, Härje-
dalen och Jämtland. Ibland 
kallades de norskluvor, då de 
köptes färdigstickade i Norge 
och togs hem till Dalarna med 
forkörarna. 

Man kan även höra benäm-
ningen spelmansmössa på de 
mönsterstickade mössorna 
som, vad man kan förmoda, 
användes av dåtida spelmän. 
Detta kan man se på bilder 
och äldre oljemålningar. Idag 
går de traditionella mönster-
stickade yllemössorna under 
begrepp som Rättviksmössan 
eller Tupphättan från Lek-
sand.
På 1940 - 50 talet känns den 
klassiska röda toppluvan igen 

på Mora-Nisse i skidspåret. 
För skidåkare i de svenska 
fjällen blev den även bekant 
som Vålådalsmössan, vilken 
produceras än idag som en 
klassisk röd toppluva med en 
hängande tofs.

Under 1970- talet blev 
denna typ av vintermössa 
åter modern, men i ett annat 
sammanhang. Stenmarks-
mössan den blå, gula och 
vita, som Ingemar Stenmark 
använde när han åkte slalom 
blev mäkta populär. Den 
hemstickade mössan som 
var komponerad av Ingemars 
mamma, blev en storsäljare 
och tillverkades sedan ma-
skinellt av Sätila of Sweden. 
Modet med den stickade luvan 
spred sig och snart ville alla 
socknar, åtminstone i vårt län, 
ha en egen sockenmössa. En 
toppluva som komponerades 
och kunde ha färger från det 
traditionella dräktskicket och 
med olika symbolik i mönst-
ret. Dessa mössor såldes som 
materiaförpackningar för 
egen tillverkning eller som 
färdigstickade på hemslöjds-
butikerna. Så kom Moraluvan, 
Falumössan, Transtrandsmös-
san med flera till.

I filmen Masjävlar, pro-
ducerad av Maria Blom år 
2004, används den vi kall-

lar Rättviksmössan flitigt av 
skådespelarna och finns på af-
fischbilden för filmen. Då blev 
mössan åter på modet och en 
yngre generation av brukare 
och stickare ville tillverka och 
använda mössorna. Rättviks 
Hemslöjd har låtit specialin-
färga det tvåtrådiga ullgarnet 
som används till mössan. Till 
de äldre mössorna användes 
ett flamfärgat garn för att göra 
de röda och vita viggmönstret. 

Det vita ullgarnet, i härva, 
binds för hårt med bomulls-
garn på jämna avstånd innan 
det stoppas ner i det röda 
färgbadet. När man tar bort 
bomullsgarnet är det underlig-
gande ullgarnet vitt medan 
partiet bredvid är rött. Sedan 
gäller det att sticka så att vig-
garna stämmer i mönstret.

Hemslöjden i Dalarna har 
sammanställt en folder med 
mössor och vantar inspirerade 
av traditionella mönster. De 
finns som materialförpack-
ning eller som färdigstickade 
plagg, om du inte vill sticka 
själv. Ullens fördelar är bra 
mot fukt, regnet rinner av 
en tätt stickad yllemössa och 

den släpper igenom luft vilket 
gör att värmen hålls kvar i 
materialet. Ett plagg tillverkat 
i rent ullgarn håller värmen 
bra mot vinterns snö och kyla. 
Så varför inte besöka vinterns 
skidtävlingar iklädd en mössa 
från din hemsocken och gör 
därmed god reklam för hant-
verket, traditionen och för 
Dalarna! t

Ulla Berglund 
Brasch 
Hemslöjds-
konsulent, 
Dalarnas 
Hemslöjdsför-
bund

Ett antal äldre stickade mössor 
från Dalarna finns på Nordiska 
museet, Stockholm, du hittar 
dem på digitaltmuseum.se.

”På 1940 - 50 talet 
känns den klassiska 
röda toppluvan igen 
på Mora-Nisse i skid-
spåret. ”

Mössor f.v. Åhl, rättvik, tällberg, Mora, Falun, Leksand (tupphätta) och Ore. Foto: Bogg Kristina Karlsson. Bilder beskurna.

mössor och vantar från Dalarna

traditionella vantar från Da-
larna i bl a tvåändsstickning 
och flerfärgsvirkning.
Foto: Bogg Kristina Karlsson
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lOppIsfynD! I nya spÅr 
En vinnande kokbok av 
Gert Glötzke och Gunde 
Svan, 1990, 232 s

Kokboken vänder sig till både 
motionärer och idrottsfolk, 
matlagningsroade och rena 
nybörjare i köket. Det är också 
den perfekta boken för alla 
som vill hålla midjemåttet och 
sin kolesterolhalt låg. Boken 
bjuder på fettsnål, lättlagad 
mat och du får dagsmenyer 
där det inte knusslas med por-
tionerna. Du kan garanterat 
äta dig mätt och luras inte till 
”farligt” småätande. 
ISBN 91-7024-588-6.

sOOl-öen 2014 
Solleröns hembygdsbok 
utgiven av Sollerö hem-
bygdsförening med stöd 
av Sollerö Hushållningssäll-
skap och Mora församling, 
128 s 
 
 Sool-Öen är den 43:e i ord-
ningen och innehållet i de 
många årgångarna har blivit 
en lokalhistorisk ”läseskatt” 
för läsarna. De olika artiklarna 
spänner över stora områden 
i tid och rum som  bl a att 
vara prästfru på Sollerön i 30 
år, nödåren på Sollerön och 
i Dalarna på 1690-talet som 
trollkyrkans magi.

frÅn bruk Och bygD 
– meDlemsblaD för 
grycksbO gIlle, nr 1 2014, 
ÅrgÅng 11 
Utgiven av Grycksbo Gille, 
16 s 
 
I detta nummer av medlems-
bladet kan man läsa den sista 
och avslutande delen av Rune 
Gustavssons berättelse om sin 
uppväxt i Fågelsången. Andra 
intressanta artiklar är Kvällar 
i augusti på Grycksboparken 
under 40- och 50-talen och 
Grycksbo Pappersbruk firar 
275 år 2015. 

DalfOlk – släkT, hem-
bygDs- Och emIgranT-
fOrskarförenIngen 
Medlemsblad nr 2 2014, 
årgång 27 Utgiven av DAL-
FOLK, 16 s

Medlemsbladet innehåller ett 
antal intressanta artiklar bl 
a en om doktor Gussander, 
en stark kvinna som fann sin 
plats i livet i Gagnef. Sune Gar-
mo och Karin Hedman-Lars-
son skriver om Carl Larsson 
på Danielsgården i Bingsjö, 
Anna Carlsson om Den långa 
flykten till Sverige från Estland 
1939 och Bertil Johannesson 
berättar om radions barndom.

Julklappstips!

Dagsverkets redaktion tar tacksamt emot årsskrifter och andra publikationer från hembygds före ningar och skribenter  
runt om i Dalarna. Vi anmäler så många som möjligt i tidningen och lämnar dem därefter till Dalarnas museums bibliotek.tläsVärT 

Välkommen tillbaka till 
Dalarna! Efter fjorton år i 
huvudstaden som enhets-
chef/intendent på  Skansens 

Klädkammare kommer du att från 
den 1 mars 2015 tillträda tjänsten som 
hembygdskonsulent på Dalarnas Hem-
bygdsförbund. För många är du redan 
ett bekant ansikte, då du bl a arbetat 
som lärare vid Sätergläntan och Sjöviks 
folkhögskola. De sista fem åren, innan 
flytten till Stockholm, arbetade du 
som hemslöjdskonsulent på Dalarnas 
Hemslöjdsförbund med inriktning på 
föreningsinformation. Under dina år i 
Dalarna har du visat engagemang och 
respekt för de människor som ideellt 
arbetar inom olika folkrörelser och 
du har skaffat dig ett stort kontaktnät 
inte bara i Dalarna utan också utanför 
länet och landet. Vi ser fram emot att få 
arbeta både med och för dig!t
 
Elizabet Ståhl, redaktör

...hallå där...  
Erik Thorell  -  ny hembygdskonsulent

namn: Erik Thorell
Ålder: 59 år
Bor: Borlänge
Familj: Ogift 
Utbildning: Intendent/
enhetschef på Skansens 
Klädkammare: (etnolog 
/ fil kand) 
Intressen: Folklig kultur 
– allt från möbler, textil 
och dräkter till hus och 
trädgårdar, musik och 
dans.
aktuell: Ny hembygds-
konsulent för Dalarnas 
Hembygdsförbund
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hembygDsförbunDeTs 
hösTfesT arrangerades i 
år av Grycksbo Gille. Den 30 
augusti träffades ett sjut-
tiotal besökare utanför Stora 
fabriken för ett välkomnande 
fika. Vi delades in i grupper 
och fick sedan en intressant 
guidning i den renoverade 
Stora fabriken. 1996 flyttades 
den anrika byggnaden ett 
hundratal meter över ån och 
vägen till sin nuvarande plats, 
och renoveringen tog vid med 
tillämpning av gammaldags 
hantverksmetoder. Många 
frivilliga krafter medverkade 
också till Stora Fabrikens på-
nyttfödelse. Ett imponerande 
arbete!

I torkladan visades film och 
föremålssamlingen lyftes 
fram. Slutligen fick vi besöka 
pappersbruket där Karl-Erik 
Hedberg visade den svåra kon-
sten att tillverka ett handgjort 
papper. Ett stort tack till Gillet 
från oss på förbundet.

DeT är ÅTerIgen Dags att 
tänka på nomineringar till 
årets hembygdsbok. Det är 
Sveriges hembygdsförbund 
som delar ut utmärkelsen 
Årets hembygdsbok på 
bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg i september 2015. Vi 
i Dalarna utser vår egen ”Årets 
hembygdsbok” som vi senare 
nominerar vidare, så nu vill 
vi ha in era förslag. Endast 
böcker utgivna 2014 av eller 
i samarbete med en hem-
bygdsförening kan nomineras. 
Dessa böcker ska senast 1 april 
2015 ha inkommit i tre exem-
plar till Dalarnas Hembygds-
förbund, Box 22, 791 21 Falun. 
Dalarnas Årsbok kommer att 
presenteras på förbundets 
årsmöte i april i Falun. För 
frågor kontakta Anna-Karin 
Andersson 070-3937203 eller 
anna-karin.andersson@dalar-
nasmuseum.se 

pÅmInnelse om STIM-avtalet 
SHF har tecknat avtal med 
STIM (Svenska Tonsättares In-
ternationella Musikbyrå). Av-
talet innebär att SHF betalar 
upphovsrättsersättningen till 
STIM när hembygdsföreningar 
framför musik i samband med 
firande av nationella högtids-
dagar. Hembygdsföreningar 
kan fritt använda musik på 
Valborg, Nationaldagen, 
Midsommar samt på Julmark-

nader utan att redovisa detta 
till STIM. Avtalet gäller från 
och med 2014. Det tidigare 
avtalet täckte mindre entréfria 
arrangemang med upp till 100 
besökare. Detta täcks inte av 
det nya avtalet. Hembygdsför-
eningar kan därför förvänta 
sig redovisningskrav från STIM 
för mindre arrangemang från 
och med 2014.

hembygDsförsäkrIngen 
är en medlemsförmån för 
föreningar anslutna till 
Sveriges Hembygdsförbund. 
Förutom grundförsäkringen 
som ingår i medlemsavgiften 
kan föreningen välja att teckna 
försäkring för byggnader och 
verksamhet. Försäkringsären-
den och skador som omfattas 
av Hembygdsförsäkringen ska 
alltid anmälas till Hembygds-
försäkringens kansli. Vi har 
nu ett eget ombud som ni kan 
vända er till: Kurt Fosselius 
0225-532 70 
Regeringen har beslutat att 
satsa 80 miljoner kronor un-
der fyra år på vård av kultur-
historiskt värdefulla hem-
bygdsgårdar. Medlen kommer 
att bli tillgängliga genom det 
nya Landsbygdsprogrammet 
med start 2015. Inga praktiska 
detaljer är ännu klara, men 
det kan vara bra att tänka 
över vilka behov som finns på 
respektive hembygdsgård.

Dfhfs ÅrsmöTe äger rum 
den 18 april. Medlemsfören-
ingar är välkomna att motio-
nera till stämman senast den 
13 mars. Skicka motionerna till 
Dalarnas Hembygdsförbund, 
Box 22, 791 21 Falun eller 
mejla till anna-karin.anders-
son@dalarnasmuseum.se t

Dalarnas Hembygdsförbund, 
Dalarnas museum, Länsstyrel-
sen Dalarna och Falu Rödfärg 
har tillsammans instiftat 
Dalarnas Byggnadsvårdspris. 
Priset ska uppmuntra till att 
länets kulturmiljöer bevaras, 
används och utvecklas, och 
ska ges till goda insatser för 
bevarandet av byggnader 
som berättar om bygdens 
kulturhistoria och som värnar 
om traditionella hantverks-
kunskaper. Priset ska delas ut 
vartannat år, första gången 
i maj 2015. En jury tillsatt av 
parterna utser vinnaren och 
Landshövdingen delar ut 
priset. I juryn sitter Jan Raihle 
(landsantikvarie, chef Dalar-
nas museum), Ulf Löfwall (f.d. 
länsantikvarie), Birgitta Sand-
ström (f.d. chef Zornmuseet) 
samt Jacob Hidemark (arkitekt 
SAR/MSA). 

Det finns tre insatser som kan 
kvala in, nämligen insatser 
som:

• Genom en större åtgärd 
eller ett längre kontinuerligt 

underhåll bevarat och vårdat 
en befintlig byggnad eller 
miljö. Man ska ha utgått ifrån 
traditionell byggnadskultur 
och tagit hjälp av traditionella 
material och metoder.

• Bevarat en byggnad genom 
att ge den en ny funktion. 
Funktionen ska vara långsiktig 
och den ska värna om byggna-
dens kulturhistoriska värden.

• Med inspiration hämtad 
från Dalarnas traditionella 
byggnadskultur uppfört en 
ny byggnad. Konstruktionen 
ska vara nyskapande men vila 
på kunskaper i det lokala och 
traditionella byggnadsskicket.

Vet du en byggnad som bör 
prisas? Anmäl på www.
dalarnasmuseum.se! Av de 
anmälda objekten väljer juryn 
ut de nominerade och bland 
dessa väljs sedan en vinnare. 
Priset är en bronsplakett 
formgiven av konstnären Ebba 
Matz att fästa på byggnaden, 
samt ett diplom. Anmälningen 
är öppen februari ut. t

pris för bevarande av  
Dalarnas byggda kulturarv
Har du underhållit ditt hus med gamla mate-
rial och metoder? Har du slitit med linoljefärg, 
limfärgtapeter och dammsugit varenda loppis 
efter just ”den där” köksluckeknoppen? Eller 
har du byggt ett café i en gammal kvarn? Då 
kanske du och ditt hus kan bli den första vinna-
ren av Dalarnas Byggnadsvårdspris.

skidfantast. 
Foto: Krister Källström
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Vid definitiv eftersändning återsänds
försändelsen med nya adressen på baksidan

(ej adressidan)

DFHF, Box 22, 791 21 Falun

Det lackar 
mot Jul!

Du hittar julklapparna i museibutiken! 
Onsdagen den 17 december har vi Julklappsöppet till kl 21. 

Varmt välkomna, vi bjuder på glögg och pepparkakor 


